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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
178. fundur – 18. mars 2013
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 18. mars
2013. Fundarstaður skrifstofa heilbrigðiseftirlitsins að Garðatorgi 7, Garðabæ. Fundurinn
hófst kl. 17.15. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn auk Páls Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa
og Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Fundargerð 177. fundar heilbrigðisnefndar frá 4. febrúar 2013 lögð fram.
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Fundargerð 156. starfsmannafundar frá 13. mars 2013
1.1

Starfsleyfi

Garðabær
1.1.1 Breiðumýri, Garðabær – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Kristins A. Eyjólfssonar kt. 280571-4159 f.h. Álftakjörs., dags. 5.12.2012,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvöruverslunar í Breiðumýri, Garðabæ.
Húshluti: allt húsið. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 1 árs að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.2 Breiðumýri, Garðabær – leikskóli
Lögð fram umsókn Náttúruleikskólans Krakkakots f.h. Garðabæjar., kt: 570169-6109, dags.
4.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs leikskóla með fullbúið eldhús fyrir 80 – 100 börn
að Breiðumýri, Garðabæ. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.3 Garðatorg 7, Garðabær – dreifing á matvöru (lögheimili)
Lögð fram umsókn Kristjáns Haukssonar kt. 150258-2009, dags. 7.03.2013, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs verslunar og dreifingu á matvöru með lögheimili að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.4 Hrísmóar 4, Garðabær – teblöndun og pökkun
Lögð fram umsókn Arndísar Jónsdóttur f.h. Arctic Mood ehf., kt. 640309-0910, dags.
27.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til teblöndunar og pökkunar að Hrísmóum 4, Garðabæ.
Húshluti: Hluti jarðhæðar. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.5 Iðnbúð 2, Garðabær – brauð og kökugerð
Lögð fram umsókn Jóns Heiðars Ríkharðssonar f.h. Okkar bakarís ehf., kt. 670812-0220,
dags.15.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs brauð – og kökugerðar að Iðnbúð 2,
Garðabæ. Húshluti: allt húsið. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 árs að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.6 Miðhraun 2, Garðabær – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Péturs Andréssonar, f.h. Egill Vélaverkstæði ehf., kt. 561000-3360, dags.
1.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis að Miðhrauni 2, Garðabæ.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.7 Miðhraun 2, Garðabær – vélaverkstæði
Lögð fram umsókn Freys Friðrikssonar, f.h. Kapp ehf., kt. 420307-3570, dags. 27.02.2013, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs vélaverkstæðis að Miðhrauni 2, Garðabæ.
Húshluti: 01 0101 (014, 015, 016 og 017). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.8 Miðhraun 14, Garðabær – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóhanns P. Pálssonar., kt. 260170-5039, dags. 4.03.2013, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis að Miðhrauni 14, Garðabæ.
Húshluti: 01 0105. Ný starfsemi.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 6.03.2013.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 2 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa og að fullnægt verði kröfum í eftirlitsskýrslu.
1.1.9 Strikið 3, Garðabær – kaffihús
Lögð fram umsókn Jóns Heiðars Ríkharðssonar f.h. Okkar bakarís ehf., kt. 670812-0220,
dags.15.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með brauð, kökur og skildar
vörur á Strikinu 3, Garðabæ.
Húshluti: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 árs að
lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Hafnarfjörður
1.1.10 Blómavellir 8, Hafnarfjörður, veitingavagn
Lögð fram umsókn Pálma Larsen f.h. Hattur ehf, kt. 571104-2290, dags. 7.03.2013, þar sem
sótt er um leyfi til reksturs veitingavagns, lögheimili er að Blómavöllum 8, Hafnarfirði.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa. Afla ber leyfis viðkomandi heilbrigðisnefndar fyrir staðsetningu þar sem
veitingasala fer fram.
1.1.11 Bæjarhraun 2, Hafnarfjörður, dans og líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Evu Rósar Guðmundsdóttur f.h. Listdansskóla Hafnarfjarðar ehf., kt.
620307-1490, dags. 21.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs dans og
líkamsræktarstöðvar með heitum potti að Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0301. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.12 Bæjarhraun 16 Hafnarfjörður, veitingastaður
Lögð fram umsókn Jóhanns Þórarinssonar f.h. FoodCo hf (Saffran), kt. 660302-2630, dags.
7.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastaðar að Bæjarhrauni, Hafnarfirði.
Húshluti: 1. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.13 Gjótuhraun 8, Hafnarfjörður, matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Bjarnýjar B. Arnórsdóttur, f.h. Via Health ehf., kt. 591110-0470, dags.
6.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á sætudropum (borðsætuefni) að Gjótuhrauni
8, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101, 01 0102. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.

2
Fundargerð skráð í tölvu í samræmi við auglýsingu stj.tíð B, 22/2013

Heilbrigðisnefnd 18. mars 2013

1.1.14 Helluhraun 8, Hafnarfjörður, sprautu- og réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Sveinbjörns Guðmundssonar, f.h. Bílmálning Tjónaskoðun ehf., kt.6702032550, dags. 26.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs sprautu- og réttingaverkstæði að
Helluhraun 8, Hafnarfirði. Húshluti: 01 01 (01,02,04,05). Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.15 Helluhraun 20, Hafnarfjörður, járnsmiðja
Lögð fram umsókn Konráðs Jónssonar, f.h. Vélsmiðju Konráðs Jónssonar sf., kt. 511088-1439,
dags. 8.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs járnsmiðju að Helluhraun 20, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101. 01 0102. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.16 Hraunbrún 40, Hafnarfjörður, þvottahús og fatahreinsun
Lögð fram umsókn Hauks Sveinssonar, f.h. Þvottahúsið/fatahreinsun, kt. 420702-3610, dags.
10.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs þvottahúss og fatahreinsunar að Hraunbrún 40,
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára, með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar. Starfsemin fer fram á 1. hæð
einbýlishúss þar sem fjölskylda umsækjanda býr. Verði breyting þar á getur heilbrigðisnefnd
tekið leyfisveitingu til endurskoðunar.
1.1.17 Hringhella 8, Hafnarfjörður sala á varnarefnum og dreifing orkudrykkja
Lögð fram umsókn Þorsteins Páls Sverrissonar, f.h Demeter ehf, kt. 670812-1030, dags.
11.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til sölu varnarefna og innflutningi á orkudrykkjum að
Hringhellu 8, Hafnarfirði. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.18 Hvaleyrarbraut 41, Hafnarfjörður, líkamsræktarstöð
Lögð fram umsókn Helgu Guðmundsdóttur, f.h. HG design ehf (Crossfit Hafnarfjarðar)., kt.
691195-1050, dags. 28.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs líkamsræktarstöðvar með
heitum potti að Hvaleyrarbraut 41, Hafnarfirði. Húshluti: jarðhæð Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.19 Íshella 7, Hafnarfjörður - slökkvitækjaþjónusta
Lögð fram
umsókn Einars Haraldssonar f.h. Víking Life-Saving á Ísl. ehf., (Víking
Björgunarbúnaður), kt. 530202-2320 dags. 7.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs
slökkvitækjaþjónustu, kolsýruhleðslu að Íshellu 7, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101 og 0102
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.20 Melabraut 19, Hafnarfjörður – matvælaumbúðir og vörugeymsla
Lögð fram umsókn Jóhönnu Guðmundsdóttur f.h. RMK ehf., kt.510304-2170, dags. 25.02.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu og til dreifingar umbúða fyrir matvæli að
Melabraut 19, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0103. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.21 Reykjavíkurvegur 66, Hafnarfjörður –sala varasamra efna
Lögð fram umsókn Hilmars Jacobsen f.h. H. Jacobsen ehf., kt. 630404-2230, dags.15.02.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með sölu á varasömum efnum að Reykjavíkurvegi
66, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0204.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um
að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
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1.1.22 Selhella 5, Hafnarfjörður átöppun á neysluvatni og heildsala
Lögð fram umsókn Sigurbjargar A. Símonardóttur, f.h Iceis International ehf., kt. 440907-0750,
dags. 25.01.2013, þar sem sótt er um leyfi til átöppunar og dreifingu á vatni í neytendaumbúðir
að Selhellu 5, Hafnarfirði. Húshluti: 01 0101 og 01 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 2 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.23 Strandgata 49, Hafnarfjörður – matvöruverslun
Lögð fram umsókn Jóns Heiðars Ríkharðssonar f.h. Okkar bakarís ehf., kt. 670812-0220,
dags.15.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með brauð, kökur og skildar
vörur að Strandgötu 49, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 árs
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.24 Strandgata 90, Hafnarfjörður – ísmolaframleiðsla
Lögð fram umsókn Marinella R. Haraldsdóttur f.h. Hafnarfells hf., kt. 510592-2129, dags.
8.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á klaka og reksturs frystigeymslu að
Strandgötu 90, Hafnarfirði. Húshluti: suðurendi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
1.1.25 Auðbrekka 14, Kópavogur - bifreiðasprautuverkstæði
Lögð fram umsókn Eyjólfs Þ. Eyjólfssonar, f.h. Varma ehf., kt. 531006-1940, dags. 19.02.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasprautuverkstæðis að Auðbrekku 14, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.26 Bakkabraut 6, Kópavogur - pökkun matvæla
Lögð fram umsókn Eyþórs Þórarinssonar f.h. Bjargar ehf. kt. 460645-0189 dags. 26.02.2013,
þar sem sótt er um leyfi til pökkunar á frystum og söltuðum fiski að Bakkabraut 6, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Fyrir liggur erindi Matvælastofnunar frá 8. mars 2013 þar starfsemin er skilgreind sem
leyfisskyld vinnsla á fiski og ber að sækja um starfsleyfi til Matvælastofnunar samkvæmt
matvælalögum.
Afgreiðslu
frestað
varðandi
ákvörðun
starfsleyfis
samkvæmt
ákvæðum
mengunarvarnareglugerðar og umsækjandi vísað á að afla starfseyfis Matvælastofnunar með
vísun til matvælalaga
1.1.27 Búðarkór 1, Kópavogi - kaffihús og krá
Lögð fram umsókn Magnúsar Garðarssonar, f.h. Veitingalist ehf., kt. 621208-0470, dags.
7.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss og kráar að Búðarkór 1, Kópavogi.
Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.28 Digranesvegur 80, Kópavogur, daggæsla
Lögð fram umsókn Elsu Ingu Óskarsdóttur, kt.030860-2179, dags. 22.02.2013, þar sem sótt er
um leyfi til reksturs daggæslu fyrir allt að 10 börn, á einkaheimili að Digranesvegi 80, Kópavogi.
Tvíbýlishús, efri hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.29 Hafnarbraut 4, Kópavogur, matvælavinnsla
Lögð fram umsókn Borgþórs F. Ágústssonar, kt. 030174-3569, dags. 4.2.2013, þar sem sótt er
um leyfi til vinnslu á fiski að Hafnarbraut 4, Kópavogi. Ný starfsemi.
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Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.30 Hamraborg 3, Kópavogur, kaffihús
Lögð fram umsókn Magnúsar Magnússonar kt. 030754-2989 f.h. Café Retro, dags. 12.03.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Hamraborg 3, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinn
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.31 Hamraborg 5, Kópavogur - tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Páls Ævars Pálssonar, f.h. Brostu sf., kt. 631292-2329, dags. 28.02.2013,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Hamraborg 5, Kópavogi.
Húshluti: 2. hæð. Endurútgáfa.
Með vísun til ákvæða hollustuhátta- og mengunarvarnareglugerða er mælt með samþykkt
endurútgáfa starfsleyfis til 18. janúar 2021.
1.1.32 Hagasmári 1, Kópavogur - dreifing matvæla og fæðubótaefna
Lögð fram umsókn Guðríðar Einarsdóttur, f.h. Holland & Barrett Iceland ehf., kt. 580393-2769,
dags. 7.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til dreifingu á matvælum og fæðubótaefnum að
Hagasmára 1, Kópavogi. Húshluti: L-215. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er samþykkt starfsleyfis til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
1.1.33 Hlíðasmári 14, Kópavogur - dreifing á fæðubótaefnum
Lögð fram umsókn Heiðars Hallgrímssonar, f.h. Klukkan 7 ehf., kt. 550911-1590, dags.
5.03.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildverslunar að Hlíðasmára 14, Kópavogi.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvælagerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa og fyrirtækið hefur fullnægt fyrirliggjandi kröfum um úrbætur.
1.1.34 Lyngheiði 10, Kópavogur - gististaður
Lögð fram umsókn Unnar Óttarsdóttur, kt. 270862-2179, dags.10.03.2013, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs gistiheimilis undir heitinu f.h. holydayhome.is að Lyngheiði 10, Kópavogi.
Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
1.1.35 Salarvegur 2, Kópavogur – samkomusalur
Lögð fram umsókn Sigurðar J. Gunnarssonar f.h. S.G. Smiður ehf., kt.650507-0880, dags.
7.2.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs samkomusalar að Salarvegi 2, Kópavogi.
Húshluti.: 3. hæð. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.36 Skemmuvegur 12, Kópavogur - matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Helgu Mogensen, kt. 120454-4639 dags. 1.02.2013, þar sem sótt er um
leyfi til matvælaframleiðslu að Skemmuvegi 12, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 4 ára með fyrirvara um að
starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
1.1.37 Skemmuvegur 26, Kópavogur - bremsuviðgerðir
Lögð fram umsókn Viðars Más Friðfinnssonar, f.h. Reisn ehf (AB Bremsur og viðgerðir)., kt.
580778-0629 dags. 27.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs verkstæðis að Skemmuvegi
26, Kópavogi. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
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1.1.38 Smiðjuvegur 4b, Kópavogur - málmsmiðja
Lögð fram umsókn Óðins Gunnarssonar f.h. JSÓ ehf., kt. 450307-0760 dags.14.02.2013, þar
sem sótt er um leyfi til reksturs málmsmiðju að Smiðjuvegi 4b, Kópavogi.
Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.39 Smiðjuvegur 6c, Kópavogur - trésmiðja
Lögð fram umsókn Björns I. Guðmundssonar f.h. B.G.S. Trésmiðju ehf., kt. 420503-2530 dags.
31.1.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs trésmiðju með lakkklefa að Smiðjuvegi 6c,
Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.40 Smiðjuvegur 12, Kópavogur - matvælaumbúðir og vörugeymsla
Lögð fram umsókn Sigurðar L. Sævarssonar f.h. Viðarsúlunnar ehf., kt. 450309-0440
dags.15.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til geymslu og dreifingar umbúða fyrir matvæli, að
Smiðjuvegi 12, Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.41 Smiðjuvegur 28, Kópavogur - prentsmiðja
Lögð fram umsókn Magnúsar Más Nílssonar f.h. Bolasmiðjunnar ehf., kt. 450303-2320 dags.
31.1.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs heildsölu með prentun á fatnað að Smiðjuvegi
28, Kópavogi. Húshluti: 01 0201. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.1.42 Smiðjuvegur 38e, Kópavogur - bifreiðasprautuverkstæði
Lögð fram umsókn Þórs Hreiðarssonar f.h. Bliki bílamálun og réttingar ehf., kt. 481102-2860
dags.19.02.2013, þar sem sótt er um leyfi til reksturs bifreiðasprautuverkstæðis að Smiðjuvegi
38e, Kópavogi. Húshluti: 01 0002. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
1.2

Umsagnir

Hafnarfjörður
1.2.1 Bæjarhraun 4, Hafnarfjörður - gististaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 11.02.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Grand Canal ehf., kt. 581206-0970, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir gististað í
flokki Il að Bæjarhrauni 4, Hafnarfjörður.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 5.02.2007 starfsleyfi til reksturs gistiheimilis skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll. flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn samþykkt.”
1.2.2 Bæjarhraun 16, Hafnarfjörður - veitingastaður, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 26.02.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Foodco hf., kt. 660302-2630, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki Il
að Bæjarhrauni 16, Hafnarfjörður.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 18.3.2013 starfsleyfi til reksturs veitingastaðar skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll. flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn samþykkt.”
1.2.3 Íþróttamiðstöðin Kaplakrika, Hafnarfjörður, íþróttahús, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði dags. 20.02.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Fimleikafélags Hafnarfjarðar kt. 050684-8069, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir
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árshátíð sem haldin verður í Kaplakrika, þann 2.03.2013 frá kl. 18.00 – 03:00 fyrir 1750
manns.
Jákvæð umsögn staðfest.

Kópavogur
1.2.4 Digranesvegur, Kópavogur, MK, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 13.03.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nemendafélags Menntaskólans í Kópavogi, kt. 470576-2199, þar sem sótt er um
tækifærisleyfi fyrir árshátíð MK, sem haldin verður í sal MK, Digranesvegi, Kópavogi, þann
21.03.2013 frá kl. 22.00 – 02.00 fyrir 650 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.5 Hamraborg 3, Kópavogur, kaffihús, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 28.02.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Magnúsar Magnússonar kt.030754-2989, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir kaffihús,
Café Retro, í flokki lI að Hamraborg 3, Kópavogi. Sjá lið 1.31
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 18.3.2013 starfsleyfi til reksturs kaffihúss skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll. flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn samþykkt fyrir kaffihús.”
1.2.6 Lyngheiði 10, Kópavogur, heimagisting, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 13.02.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Unnar Guðrúnar Óttarsdóttur kt.270862-2179, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir
heimagistingu í flokki I að Lyngheiði 10, Kópavogi.
Heilbrigðiseftirlitinu falin afgreiðsla þegar fyrir liggur að starfsemin sé í samræmi við samþykkta
notkun fasteignar og að lokinni úttekt
1.2.7 Salavegur 2, Kópavogur, samkomusalur, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 28.01.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn S.G. Smiðs ehf., kt. 650507-0880, þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir samkomusal í
flokki I að Salavegi 2, Kópavogi.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
“Heilbrigðisnefnd samþykkti 18.3.2013 starfsleyfi til reksturs samkomusals skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerð. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt l. flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu. Jákvæð umsögn var samþykkt fyrir samkomusal.”
1.2.8 Salavegur 2, Kópavogur, samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 5.02.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn S.G. Smiðs ehf., kt. 650507-0880, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir 60 ára afmæli
í Glersalnum, Salavegi 2, Kópavogi, þann 15. febrúar 2013 frá kl. 16.00 – 23.00 fyrir 70 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.
1.2.9 Salavegur 2, Kópavogur, samkomusalur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags. 5.02.2013, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn S.G. Smiðs ehf., kt. 650507-0880, þar sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir árshátið
tannlæknanema í Glersalnum, Salavegi 2, Kópavogi, þann 16. febrúar 2013 frá kl. 18.00 –
02.00 fyrir 100 manns.
Jákvæð umsögn staðfest.

2

Ársskýrsla 2012

Ársskýrsla 2012 lögð fram og samþykkt.
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3

Ársreikningur 2012

Framkvæmdastjóri gerði grein rekstri á árinu 2012, efnahagsreikningi í árslok og skýringum í
ársreikningi. Heilbrigðisnefnd samþykkir reikninginn og var hann undirritaður.

4

Endurvinnsla úrgangs og starfsleyfi.

Lagt fram erindi Gámaþjónustunnar hf. frá 18. febrúar 2013 varðandi söfnun á endurvinnslu
efnis.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd staðfestir að starfsleyfi frá 2. október 2007 til Gámaþjónustunnar hf. er í gildi”.

5

Merkingar og ólöglegt innihald matvæla.

5.1
Vanmerktar matvörur
Lagður fram tölvupóstur Matvælastofnunar frá 6. mars 2013 um vanmerktar vörur.
5.2
Matvörueftirlit í verslun
Lagt fram afrit af erindi heilbrigðiseftirlitsins til verslunarinnar Kosts lágvöruverslunar ehf. frá 5.
janúar 2013.
Í ljós kom í eftirliti þann 15. mars s.l. að úrbætur hafa verið gerðar varðandi matvörumerkingar
en merkingar á vörum sem innihalda hættuleg efni voru ekki í lagi. Áætlun um úrbætur hefur
ekki borist. Heilbrigðiseftirlitið ekki eins og farið er fram á dregið úr eftirliti.
6
Heildarendurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu
Lagt fram minnisblað heilbrigðiseftirlitsins frá fundi hjá Samtöku sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
þann 5. mars 2013 um svæðisskipulag vatnsverndar.

7

Fundargerðir Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða

Lagðar fram til kynningar fundargerðir stjórnar Samtaka heilbrigðiseftirlitssvæða frá 29. október
2012 og 16. janúar 2013.

8

Önnur mál

8.1
Vatnalög og rannsóknir á auðlindum
Lagt fram erindi atvinnuveganefndar Alþingis frá 14. mars 2013, þar sem óskað er umsagnar
um frumvarp til laga um vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um
vatnsréttindi), 634. mál.
8.2
Undanþága frá reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum
Lagt fram erindi Umhverfis- og auðlindarráðuneytis frá 7. mars 2013 þar sem óskað er
umsagnar um undanþágu frá reglugerð nr. 814/2010 vegna hæfnisprófs fyrir sundlaugaverði.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,, Heilbrigðisnefnd mælir með veitingu undanþágunnar.”
8.3
Kvörtun um slæma umgengni um lóð
Lagt fram erindi Garðabæjar frá 28. febrúar 2013 þar sem óskað er aðstoðar vegna Miðhrauns
14 í Garðabæ vegna slæmrar umgengni um lóð og búsetu í húsinu. Farið hefur verið í nokkrar
eftirlitsferðir og rætt við leigjendur nokkurra húsbila um úrbætur á umgegni utan dyra. Þær
aðgerðir hafa ekki skilað fullnægjandi árangri.
Eftirfarandi samþykkt var gerð:
,, Heilbrigðisnefnd telur komið að beitingu 27. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir þar
sem kveðið er á um að innheimta megi kostnað vegna hreinsunaraðgerða sem er tilkominn
vegna vanhirðu og óþrifa á lóð með lögveðrétti í viðkomandi húsi.”
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8.4
Endurskoðun Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024
Lagt fram erindi Kópavogsbæjar frá 14. mars 2013 þar sem óskað er umsagnar um
verkefnalýsingu endurskoðunar aðalskipulags Kópavogs 2012-2024 sem kynnt er að nýju.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19;25

Margrét Halldórsdóttir

Gísli Gíslason

Steingrímur Steingrímsson

Jón Bjarni Þorsteinsson

Gnýr Guðmundsson

Guðmundur Sigurðsson
Gísli Ó. Valdimarsson
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